
Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 - PARA OFICINAS DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO -
OPP

A FUNDAÇÃO AMBIENTAL ÁREA COSTEIRA DE ITAPEMA - FAACI, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.234.481/0001-13, com sede na Rua 106, nº 165, Centro, Itapema/SC, por
intermédio de seu Presidente, Raphael Sargilo Saramento Voltolini, nomeado através da portaria nº
445/2020 e o MUNICÍPIO DE ITAPEMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
82.572.207/0001-03, com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 134, Centro, Itapema/SC, devidamente
representado por sua Prefeita Municipal, Sra. NIlza Nilda Simas, no uso de suas atribuições legais e com
base no Decreto Municipal nº 87/2012, no § 2º do artigo 27 da Lei nº 9.985/2000 e Decreto nº 4.340/2002
faz saber e a quem possa interessar que realizará Oficinas de Planejamento Participativo – OPP,
atividade integrante do processo de elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de
Itapema, que está sendo executado pela empresa Detzel Gestão Ambiental com supervisão da Fundação
Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI).
O Plano de Manejo é o documento que vai definir as ações necessárias para a gestão do Refúgio da Vida
Silvestre de Itapema, instituído por meio do Decreto nº 87/2012, de forma que possam ser assegurados a
proteção da diversidade biológica, o ordenamento no processo de ocupação e a garantia da
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
As Oficinas de Planejamento Participativo tem como objetivo apresentar à comunidade a proposta de
planejamento do Refúgio da Vida Silvestre de Itapema e obter informações e propostas, produzindo assim
uma ação conjunta para a construção do planejamento da Unidade de Conservação em questão.
A sua participação nesse processo é muito importante para contribuir com suas experiências e informações
que venham ajudar a gestão dessa área natural protegida.
As “Oficinas de Planejamento Participativo” serão realizadas nos dias:
25 de janeiro de 2021 com início às 09h00min e término às 17h00min e no dia 26 de janeiro de 2021,
com início às 08h00 e término às 12h00, na Associação dos Moradores do Bairro Ilhota, situado a rua
Rua 1208 B, 21 - Ilhota, Itapema – SC.
27 de janeiro de 2021 com início às 09h00min e término às 17h00min e no dia 28 de janeiro de 2021,
com início às 08h00 e término às 12h00, na EMEB Ver. Paulo Reis, situado a Estrada Geral do Sertão,
S/N - Sertão do Trombudo, Itapema – SC.
29 de janeiro de 2021 com início às 09h00min e término às 17h00min e no dia 30 de janeiro de 2021,
com início às 08h00 e término às 12h00, no Pesque e Pague Luau da Barra, situado a Estrada geral
do Alto Areal, 7055, Alto Areal, Itapema - SC.
Em razão da pandemia por COVID-19, do afastamento necessário entre os participantes e visando
assegurar a saúde de todos, o número de participantes em cada Oficina não deverá ser superior a 30
pessoas. Sendo assim, solicita-se a confirmação dos interessados em participar através do contatos:

Matheus Morganti Baldim – 048 99123-3132 - Coordenador Executivo da Elaboração do Plano de Manejo
(Detzel Gestão Ambiental)

e Rodrigo Bicudo – 047 99170-1305 - Diretor de Educação Ambiental e Unidades de Conservação FAACI.

Itapema, 15 de janeiro de 2021.

Nilza Nilda Simas - Prefeita Municipal

Raphael Sargilo Saramento Voltolini - Presidente da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema.


